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AVARA LUONTO
LUONTOBONGAUKSIA LEIRILTÄ
Käsidesimies (latinaksi Hygienus Desinfieus)
Leirialueeltamme on löydetty tieteelle entuudestaan tuntema- 
ton laji! Turun yliopiston biologit on jo kutsuttu tekemään tie- 
teellistä tutkimusta Hygienius Desinfieuksesta, mutta tois- 
taiseksi lajista on vasta muutama varma havainto, joten tutki-
joilla on vielä paljon työtä tehtävänään.

Partiolaiset ovat raportoineet havainneensa käsidesimiehen 
pääasiassa Tulirannan päärakennuksen läheisyydessä. Erityi- 
sesti laji vaikuttaa kiintyneen päärakennuksen terassiin. Lajis- 
ta on tehty havaintoja ainoastaan ruoka-aikojen läheisyydes- 
sä, muina kellonaikoina sen elinympäristöstä ei ole vielä tieto- 
a. Myöskään käsidesimiehen pesimisestä ei ole vielä tehty yh- 
täkään havaintoa. Tutkijat arvelevat lajin mahdollisesti pesivän 
suojaisissa kuusikoissa vesistöjen läheisyydessä.

Tutkijoita ja partiolaisia askarruttaa käsidesimiehen erikoinen 
käyttäytyminen. Se vaikuttaa välttelevän ihmisiä ja piilottele- 
van metsän suojissa, mutta partiolaisten ruoka-ajan koittaessa 
se rymistelee valtaisalla vauhdilla metsästä kohti Tulirannan 
terassia. Terassilla käsidesimies asettuu puolustamaan leiri- 
läisten hygieniaa ruiskuttamalla jokaiselle ruokailemaan meni- 
jälle käsidesiä. Käsidesimies on evoluution myötä sopeutunut 
tähän tehtävään niin hyvin, että se kykenee tekemään tätä 
kahdella käsidesipullolla yhtä aikaa. Tutkijat eivät vielä tiedä, 
miksi laji käyttäytyy näin, mutta he ovat vakuuttuneita, että tä- 
mä on lajin elinehto. Siksi laji nimettiin käsidesin mukaan. Tut- 
kijat lupasivat raportoida leiriläisillemme, mikäli he saavat li- 
sää tietoa lajin käyttäytymisestä ja elintavoista.



GALLUP: ENSIMMÄINEN
LEIRIPÄIVÄ PULKASSA
1: Oliko jännittävää lähteä tänä aamuna leirille?
2: Miten eka leiripäivä meni?
3: Mitä odotat eniten leiriltä?

Roope, RMP, seikkailija
1: Ei ollut
2: Ihan hyvin meni, pystytettiin teltat ja tehtiin ruokailuväline- 
pussitelineet
3: Olisipa yli neljä tuntia niin että ei sataisi

Jenna ja Sara, MyMa, tarpoja
1: Vähän jännitti, silleen hyvällä tavalla
2: Päivä meni ihan hyvin sateesta huolimatta
3: Odotamme hauskoja aktiviteetteja ja ohjelmia

Anna ja Riikka, YKJ, seikkailija
1: Vähän ehkä
2: Muuten hyvin, mutta sade pilasi vähän iltaa
3: Odotamme muita ohjelmia ja toivomme että sade loppuisi

Anna, NHLpk, tarpoja
1: Oli
2: -naurua- Teltassa oli vähän sotaa kun heiteltiin vaahtokark- 
keja, mutta muuten päivä meni hyvin
3: Odotan ruokaa ja uimista

Leevi, NHLpk, seikkailija
1: Vähän
2: Aika hyvin meni
3: Odotan leirin ohjelmaa

Toim. huom. Päivällä oli puolipilvistä, vasta illalla alkoi sataa.
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PÄIVÄN LEIRISÄÄ
Sataako taivaalta kissoja vai koiria (vai molempia?)

Ilmatieteen laitos
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AUTA KAVERIA HÄDÄSSÄ
— MUISTA SULKEA HAKA KÄYNTISI JÄLKEEN 
JOTTA SEURAAVA HUOMAA VAPAAN VESSAN
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